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A verdade dividida

A porta da verdade estava aberta
mas só deixava passar

meia pessoa de cada vez.

Assim não era possível atingir toda a verdade,
porque a meia pessoa que entrava

só conseguia o perfil de meia verdade.
E sua segunda metade

voltava igualmente com meio perfil.
E os meios perfis não coincidiam.

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.
Chegaram ao lugar luminoso 

onde a verdade esplendia os seus fogos.
Era dividida em duas metades

diferentes uma da outra.

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
Nenhuma das duas era perfeitamente bela.

E era preciso optar. Cada um optou
conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia.

(Carlos Drummond de Andrade)
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nOta da autOra

A presente obra constitui o primeiro volume da coletânea O Sistema de Solu-
ção de Controvérsias da OMC e o Direito Internacional, composta por este primeiro 
volume - que aborda a natureza, os elementos e características deste sistema - e 
pelo segundo volume, em fase de finalização, que trata da implementação e dos 
mecanismos nacionais de efetivação das decisões deste sistema. 

A criação da presente coleção, contendo dois volumes, foi gestada tendo em 
vista a complexidade do tema e a intenção de conferir ao estudioso do Direito 
Internacional, em um primeiro momento, uma introdução consistente à Organi-
zação Mundial do Comércio e ao seu sistema de solução de controvérsias para, em 
seguida, apresentar-lhe reflexões acerca dos desafios e variáveis na concretização 
dessas decisões. 

Embora a solução de controvérsias no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio seja um tema presente em análises na doutrina estrangeira e nacional 
relativa ao Direito Internacional Econômico desde a sua criação, os estudos em 
geral pressupõem que o leitor seja detentor de prévio conhecimento acerca de suas 
especificidades em face de outros arranjos de solução de controvérsias existentes 
no sistema jurídico internacional e inclusive de termos de seu vocábulo.

Adicionalmente, ao tratarem de maneira simplificada conceitos e elementos 
tecnicamente e essencialmente distintos - a exemplo do comum intercâmbio se-
mântico entre “Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC” e “Órgão de 
Solução de Controvérsias da OMC” ou entre “decisões”, “relatórios” e “recomen-
dações” nesse contexto – a maior  parte dos estudos existentes não se propõe a pro-
blematizar a natureza jurídica desse sistema e/ou de suas decisões, em face de cate-
gorias do Direito Internacional já existentes, abstendo-se uma visão sistematizada 
deste objeto no contexto mais amplo do ordenamento jurídico internacional.

Esta foi uma das dificuldades iniciais que pessoalmente enfrentei quando 
adentrei no universo da Organização Mundial do Comércio e de sua solução de 
controvérsias como objeto de pesquisa, em especial nos últimos anos de gradua-
ção e à época do Mestrado. Desde a época marcou-me a percepção de que, embora 
sendo uma temática extremamente rica e cada vez mais popular nas Universida-
des brasileiras, há muito sobre o Sistema de Solução de Controvérsias da OMC 
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pressuposto nos estudos especializados, havendo espaço para um necessário escla-
recimento e para o desenvolvimento de noções e conceitos estruturais e basilares 
a seu respeito. 

De fato, como resultado dessa rede de imbricados conceitos e noções pres-
supostas sobre o tema, não é incomum que um estudioso adentrando no campo 
do Direito Internacional Econômico interprete equivocadamente e/ou passe a 
replicar tais simplificações sem a consciência de que as mesmas tendem a levar a 
uma compreensão imperfeita da natureza jurídica do Sistema de Solução de Con-
trovérsias da OMC e de suas decisões. 1 

Por outro lado, a natureza preponderantemente política e estratégica dos 
estudos sobre a temática se distancia de um olhar jurídico que deve ser o foco 
do pesquisador do Direito Internacional, ainda que este olhar seja orientado pela 
consciência da multiplicidade de facetas do fenômeno em observação. É dizer: 
não se trata de escolher a melhor visão entre múltiplas possíveis, mas da cons-
ciência de que cada ramo da ciência e do conhecimento parte de pressupostos e 
categorias analíticas distintas, não podendo o jusinternacionalista se furtar de 
uma análise propriamente jurídica sobre seu objeto de estudo. Se, por um lado, a 
Organização Mundial do Comércio oferece rico substrato para análises econômi-
cas e das relações internacionais, é no Sistema de Solução de Controvérsias dessa 
Organização que a visão resultante do olhar jurídico alcança proeminência. 

Nas pesquisas desenvolvidas em meu doutoramento, sobre a implementação 
das decisões do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC pelo Brasil, con-
firmei a percepção da necessidade de desembaraçar os conceitos nessa temática e 
de partir de uma base fundamental sobre a relação entre a OMC e o ambiente 
normativo-institucional do Direito Internacional como um todo. 

O resultado deste esforço empreendido, como pressuposto para o florescimen-
to posterior de ideias acerca da necessidade do desenvolvimento de mecanismos e 
procedimentos internos para a implementação, se apresenta neste livro, que tem o 
objetivo central de introduzir o estudioso interessado na Organização Mundial do 
Comércio nos meandros dessa organização e de sua solução de controvérsias, de 
maneira simples e objetiva mas, simultaneamente, contextualizando-o na seara mais 
ampla do sistema jurídico internacional e em face da doutrina especializada.    

Assim, o presente estudo se torna necessário em face da necessidade do des-
linde e do enfrentamento de aparentes contradições existentes no processo decisó-
rio e composição do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC e na natureza 
jurídica de suas decisões. Isto é, a preocupação central do presente trabalho está, 

1  A simplificação mais comum, que continua a ser propagada e, em nossa visão, impede a compreensão 
adequada do desenho institucional da solução de controvérsias na OMC é a identificação do Órgão de So-
lução de Controvérsias (OSC) como a esfera de análise e emissão da decisão do Mecanismo de Solução de 
Controvérsias (MSC) ou do Sistema de Solução de Controvérsias (SSC). Como se comenta adiante, o OSC 
é um dos órgãos do sistema, que não analisa juridica ou tecnicamente os casos, mas apenas chancela “quase 
automaticamente” a análise técnica dos órgãos judiciais
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pois, na desconstrução de um equívoco comum acerca da natureza jurídica das 
decisões do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, constatando que, ape-
sar da presença de um Órgão Político (Órgão de Solução de Controvérsias), as 
decisões emanadas deste sistema como um todo são jurídicas e obrigatórias.

Para tanto, apresenta-se um estudo da evolução, dos componentes, das 
características e procedimentos do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC 
neste tocante, com a finalidade de contextualizar suas especificidades mas abran-
gê-las na teoria geral do Direito Internacional, de modo a permitir a classificação 
cientificamente embasada da natureza jurídica das decisões emanadas deste siste-
ma, a prescindir de um replicamento de suas imprecisões. 

No segundo volume da presente coleção, por sua vez, serão desenvolvidos 
temas ligados à implementação das decisões do Sistema de Solução de Contro-
vérsias da OMC, em reflexão sobre suas variáveis e sobre mecanismos internos 
de efetivação das decisões deste sistema, tendo em foco os principais players do 
comércio internacional e, sobretudo, o ordenamento jurídico brasileiro. 

Boa leitura!

Belo Horizonte, agosto/2018

CAMILLA CAPUCIO
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PreFáCiO

É com imenso orgulho que apresento à comunidade acadêmica a obra “O 
SISTEMA DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS DA OMC E O DIREITO 
INTERNACIONAL”, de autoria de CAMILLA CAPUCIO. Obra publicada 
oportunamente no atual contexto da sociedade internacional que tem como epi-
centro as relações entre os Estados para o comércio, como mecanismo dinâmico 
de desenvolvimento e estratégico para seu fortalecimento.   

Cabe destacar que a presente obra foi produzida por ocasião do doutora-
mento realizado brilhantemente pela autora na Universidade de São Paulo e, nesse 
quadro, resultado de um processo de amadurecimento científico iniciado com 
aulas, apresentação de seminários, produção de artigos, realização de monitoria, 
discussões em grupos de pesquisa, defesa de qualificação e processo de orientação. 
Etapas vencidas com galhardia e de forma destacada pela autora.

Conheci CAMILLA CAPUCIO em uma banca de mestrado na Universida-
de Federal de Minas Gerais quando foi orientada por Roberto Luiz Silva. Naquele 
tempo, jovem e prematura, demostrou grande capacidade intelectual expondo 
apreciações autorais e discussões reflexivas. Convidei a autora para ser minha 
orientanda no doutorado da Faculdade de Direito da USP tendo me surpreendi-
do ainda mais com seu comprometimento e seriedade acadêmica, resultando em 
defesa de tese com a maior nota e recomendação para publicação.

Além dos atributos acadêmicos, é comovente perceber na autora, a fidelidade 
acadêmica, sua solidariedade com amigos e seus pares, seu comprometimento com o 
estudo e o trabalho de pesquisa, sua seriedade profissional e caráter pessoal distintos.

Atualmente, para minha alegria a professora Doutora CAMILLA tem se des-
tacado na carreira de pesquisadora e no magistério e tem construído uma carreira 
ímpar e louvável com reconhecimento de seus pares e alunos, com a publicação de 
artigos e seminários no Brasil e no exterior, sempre na vanguarda do pensamento 
acadêmico, não abandonando em nada os melhores atributos que lhe caracteri-
zam no seu processo de formação acadêmica e que validam a presente publicação 
como sendo de conteúdo, de rigor metodológico e de densidade acadêmica.  

Ao longo da obra é possível perceber a sensibilidade e o comprometimento 
idealista da Autora, que não produziu uma pesquisa apenas voltada para a Academia 
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ou para obtenção de título, mas, principalmente, a obra é pensada para a sociedade, 
com proposições reflexivas e conceituais apuradas, objetivo ambiciosamente buscado 
e alcançado pela Autora, como se pode observar no deslinde da obra. 

Assim, como resultado de pesquisa árdua, de reflexões maduras e bem pen-
sadas, a presente obra encontra seu esteio em uma análise orientada pela cons-
ciência da multiplicidade de facetas e conceitos singulares do Sistema de Solução 
de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio (“OMC”), aliada a uma 
perspectiva jusinternacionalista detentora de pressupostos e categorias analíticas 
próprios. A autora realiza invejável pesquisa sobre as características específicas 
do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC desde os primeiros indícios de 
aplicação até o momento atual, quando debate a implementação das decisões do 
Sistema de Solução de Controvérsias da OMC pelo Brasil, sob a perspectiva da 
relação entre a OMC e o ambiente normativo-institucional do Direito Internacio-
nal como um todo.

A autora compreende que o Direito Internacional, como ciência viva, não 
está imune às análises decorrentes de outras áreas das ciências humanas e sociais. 
No entanto, justifica com propriedade a necessidade de um olhar jurídico so-
bre os procedimentos relativos à solução de controvérsias no âmbito da OMC. 
Assim, analisa com louvável distinção a sistemática dos processos de decisão da 
organização, tendo como objetivo central a introdução do estudioso interessa-
do na Organização Mundial do Comércio em seus meandros e, especificamente, 
no seu sistema de solução de controvérsias, de maneira simples e objetiva, mas, 
simultaneamente, contextualizando-o na seara mais ampla do sistema jurídico 
internacional e em face da doutrina especializada.

A essência do trabalho apresentado é realizar uma análise crítica e um en-
frentamento de aparentes contradições existentes no processo decisório e de com-
posição do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, bem como minuciar 
a natureza jurídica de suas decisões. Isto é, a preocupação central desta pesquisa 
está, pois, na desconstrução de um equívoco comum acerca da natureza jurídica 
das decisões do Sistema de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do 
Comércio, constatando que, apesar da presença de um Órgão Político (Órgão de 
Solução de Controvérsias), as decisões emanadas deste sistema como um todo são 
jurídicas e obrigatórias. 

A leitura que flui com naturalidade encontra razão na meticulosa escolha 
bibliográfica, admirável do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Os esforços 
da autora são facilmente reconhecidos pelo leitor, que é brindado com um texto de 
alta qualidade científica e que possibilita compreensão de tema tão caro ao Direito 
Internacional. O leitor atento compreenderá não apenas como se dá a sistemática 
do processo decisório na OMC, mas deverá entender também a racionalidade deste 
sistema ínsito do Direito Internacional e no direito nacional por conta da reper-
cussão das decisões sobre toda cadeia produtiva nacional e no dever do Estado de 
incorporação e compatibilização de suas ações no plano nacional e internacional.
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A obra é harmoniosamente estruturada em cinco capítulos. No primeiro 
Capítulo, a autora se preocupa em situar o sistema multilateral de comércio no 
contexto do sistema jurídico internacional, explicitando a necessária relação entre 
a Organização Mundial do Comércio e o Direito Internacional Público, em sua 
formulação contemporânea. Essa contextualização da Organização Mundial do 
Comércio e de seu corpus juris como parte do sistema jurídico internacional de 
modo mais amplo é de relevância fulcral, vez que a aplicação de doutrinas e meca-
nismos inicialmente formulados para a implementação de decisões internacionais 
ligadas a outros ramos do Direito Internacional possibilita o fortalecimento da 
implementação das decisões do Sistema de Solução de Controvérsias no Brasil.

Nesse sentido, o segundo Capítulo é de fundamental importância para a 
compreensão do tema. É neste momento que a autora se dedica a contextualizar, 
caracterizar e analisar o Sistema de Solução de Controvérsias da Organização 
Mundial do Comércio e as suas decisões, delineando um necessário refinamento 
conceitual e explicitando as possíveis etapas e resultados de uma controvérsia 
neste mecanismo.

O terceiro Capítulo é dedicado à análise histórica do Sistema de Solução de 
Controvérsias da Organização Mundial do Comércio, desde seu surgimento com 
o GATT até à nova conformação alcançada na Rodada do Uruguai, apresentan-
do ao leitor os elementos e características dessa gênese. Em seguida, no quarto 
Capítulo, adentra especificamente no procedimento de Solução de Controvérsias 
adotado pela OMC, apresentando, também, outros meios hábeis à solução dos 
litígios que são adotados pela Sociedade Internacional nessas situações.

Por fim, no quinto Capítulo a autora parte de um detalhamento conceitual 
para analisar as características das decisões emanadas pelo Sistema de Solução de 
Controvérsias da OMC. Tratando especificamente o tema ligado às questões da 
juridicidade e obrigatoriedade das mencionadas decisões, bem como explicitando 
o seu caráter indeterminado, mas determinável, necessário para que seja sanada 
eventual desconformidade com a normativa multilateral da OMC, característica 
singular deste sistema.

Assim, o tema proposto é de suma importância para a compreensão do Di-
reito Internacional contemporâneo, especialmente no que tange à Organização 
Mundial do Comércio, devido à multiplicidade de percepções acerca da solução de 
controvérsias e sua inserção no sistema jurídico internacional, o que exige uma con-
textualização teórica e um refinamento conceitual, essenciais ao desenvolvimento 
dos demais questionamentos propostos pela autora, que superou a naturalização de 
análises estritamente políticas ou econômicas deste objeto, prestigiando a perspecti-
va jurídica que necessariamente deve permear esta temática multidisciplinar. 

Não só isso, a obra lança olhar sobre a incorporação das decisões da OMC 
e em um quadro em que o Brasil figura como um dos países com maior número 
de demandas frente à Organização. Compreender o processo é fundamental para 
os agentes nacionais e aplicadores do Direito.
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O trabalho, portanto, é resultado de pesquisa dedicada e aprofundada, cuja 
publicação reforça o conjunto de obras especializadas sobre o tema de Direito In-
ternacional no país e contribui para o aprimoramento doutrinário do seu estudo, 
mas é obra de referência na discussão sobre o tema. 

Nesse sentido, a obra torna-se fundamental, pois apresenta uma das temá-
ticas mais ricas do atual Direito Internacional, ao evidenciar a correlação trans-
normativa entre o sistema multilateral de comércio e os respectivos ordenamen-
tos jurídicos nacionais em busca de relações comerciais mais equânimes e justas. 
Assim sendo, este estudo convida o leitor à reflexão sobre a atual conjuntura da 
implementação das decisões do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, 
oferecendo alternativas para o seu aprimoramento no Brasil.

O leitor é brindado com leitura de texto bem redigido e articulado, mas 
principalmente de qualidade e domínio do conteúdo doutrinal, sendo assim obra 
obrigatória para o estudo das decisões da Organização Mundial do Comércio e 
sua repercussão.

São Paulo, agosto de 2018.
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